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Regler og bedømmelseskriterier
Hvad:

I forløbet ”Danmarks bedste danseklasse” belønnes originalitet, danseglæde og at eleverne har samarbejdet om at
opfylde bedømmelseskravene. Det handler altså ikke om
at kunne de sværeste trin, eller have den længste dans.
Eleverne arbejder i mindre grupper og skaber deres egen
unikke koreografier, og under selve konkurrencen bedømmes de som en’ samlet klasse.

Pointsystem

Pointsystemet og bedømmelsen af klassedansen tager
udgangspunkt i disse 12 koreografiske virkemidler.
Hvert indarbejdet koreografisk virkemiddel giver 1-3 point,
afhængig af kvaliteten.
1.

Akrobatik (findes der akrobatiske elementer som
håndstand/pyramider mm)
2. Danses der i takt og er bevægelserne indøvede og
synkrone.
3. Afslutning (er der en afslutning)
4. Leg og indarbejd temaet ”dukkefører”. En’ er dukkefører og en er’ dukke.
5. Formationer (skiftes der formationer i dansen)
6. Oppe og nede (brug af rummets 3 niveauer)
7. Solo/duet (er der indarbejdet solo eller duetter)
8. Udtryk (Har danserne et udtryk, passer det til bevægelseskvaliteterne, kostumer mm)
9. Heppekor
10. Tøj/accesories/kostumer
11. Overraskelse (sker der noget særligt uventet i dansen)
12. Kanon (udføres nogle bevægelser med domino effekt)

Alle skal medvirke

Da det er en klassekonkurrence, skal alle eleverne i klassen medvirke som dansere eller heppekor

Tøj og kostume

Det vægtes om eleverne har overvejet hvilket tøj der passer til deres dans, ikke om de har brugt penge på et vildt
kostume.
Regel for tøj er at blusen skal gå til buksekant og ellers
skal fremstå anstændigt

Musik

Elevernes dansefilm skal være til det anbefalede musik i
undervisningsmaterialet

Film

Ved medvirken i konkurrencen accepterer eleverne og
forældre at dansene uploades på relevante SO medier.
Herunder dabeda.dk, Dansk Sportsdanserforbund og
Badjango.
Filmen(ene) sendes til skoleprojekt@sportsdans.dk. Dommere optæller point for hver gruppe og finder klassens
samlede point. Der tages højde for det varierende antal
elever i klasserne
Vinderen kåres 29. april 2020 og I kan følge jeres placering
på dabeda.dk

Kontakt:

skoleprojekt@sportsdans.dk / telefon: 40212431

Dansens længde

Elevernes danse skal være mellem 4 og 8 Badjango dansetrin

Danmarks
Sportsdanserforbund

